
KastanieNyt 

12. maj 2022 
 

Forårets arbejdsformiddag på Kastaniehøj er lørdag den 21. maj kl. 8.30 – 12.30 
Vi ser frem til at der kommer en god flok fra organisationerne bag institutionen, så vi i et godt 
arbejdsfællesskab kan få løst nogle af de opgaver som venter. 
 
Kl. 8.30 – 9.00 er der kaffe / te og rundstykker i troplokalet. 

Herefter fordeler vi opgaverne mellem hinanden og der er bl.a. følgende at arbejde med: 
                     * Luge v. hæk, kant v. P-plads og ved Udhuset. 
                       * Vaske vinduer udvendig. 
                        * Rense filtre på varmepumper. 
                       * Grave af bålpladser og feje flisebelægninger v. bygninger, bålhytte og sheltere. 
 * Forny øverste ramme på bålpladsen i bålhytten 
 * Vaske flagstænger 
 * Trådnet af hegn v. cykelplads 
 * Brænde; skære op/kløve/stable 
 * Rense tagrender 
 * Male facader – hvis vejret og antal folk gør det muligt 
 
For at kunne planlægge dagen og sikre materialer, hjælpemidler og værkstøj, er det nødvendigt at 
vide hvor mange der kommer og giver en hånd med.  
 
Tilmelding senest torsdag den 19. maj til: damsbo.urlev@hotmail.com 

 
Hækken ud mod vejen skal vi have klippet, men gerne nogle uger senere (omkring Skt. Hans). 
Hvem vil påtage sig den opgave? 
 
   ----------------------- 
 
Orientering efter bestyrelsens møde den 9./5 
 
Først i marts var der indbrud på Kastaniehøj uden at der er observeret noget stjålet. 
Ødelæggelserne forventes udbedret inden sommerferien. Klatretårnet er taget ned efter mere 
end 30 år, arealet er jævnet og der er sået græs. Varmepumpen i pejsestuen har fået ny 
kompressor/udedel på garantien. 
 
Hedensted skole er på Kastaniehøjs udearealer alle ugens hverdage, de sidste 2 måneder af 
skoleåret. Desuden lejer Region Midt sig fortsat ind til medarbejdermøder i troplokalet og salen på 
nogle onsdag eftermiddage. 
 
Nybyggeriet på vores nabogrund har frilagt gavlen på udhuset. Nu mens der er plads skal den 
repareres og males, inden der opsættes nyt hegn i skellet. Murer og tømrer forventes færdige 
inden sommerferien. Måske får vi brug for hjælp til at male?  
 
Yderdørene af træ – ud mod ”asfaltpladsen” – bliver malet når vejret tillader det. Har nogen lyst 
til at hjælpe med opgaven kan Lars Christensen kontaktes. Desuden er der bestilt en ny yderdør til 
Mellembygningen, med glas i øverste halvdel, for at give dagslys i gangen foran troplokalet. 
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Yderdøren i gavlen af Den gamle bygning bliver flyttet lidt længe ind i bygningen og der laves en 
ny trappe som flugter med ydermuren. Aftale er truffet med tømrer og murer – som samtidig går 
murværket efter på bygningen. 
 
Bordene i salen er over årene blevet vanskeligere at holde rene og det har ikke været muligt at 
behandle dem så det kan blive bedre (overfladen er linoleum - et naturprodukt som ændre sig 
med tiden). Det er derfor besluttet at der købes nye laminat bordplader til i alt 24 borde. Benene 
fra de nuværende beholdes og flyttes til de nye bordplader.  
 
I troplokalet bibeholdes de borde vi tidligere overtog fra kirkecentret, da de har laminatoverflade 
(de blålige). Antallet forsøges øget, så alle borde i troplokalet har samme overflade.  
 
Med de eksterne lejemål vi har haft i indeværende regnskabsår, viser den seneste 
budgetopfølgning af vi kan forvente et bedre resultat en budgetteret med. 
 
Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til torsdag den 15. september 2022 kl. 19.30. 
 
Inden længe kan vi mødes til fællesspisning og/eller Skt. Hans bål på Kastaniehøj. Vi håber på en 
dejlig sommeraften sammen og en efterfølgende god sommer med lejre, ferie og masser af udeliv. 
 

 

Søren Damsbo. 


